List intencyjny – deklaracja współpracy
zawarty dnia 15 marca 2013 roku

między

Młodzieżową Radą Miejską w Łodzi,
Młodzieżową Radą Miasta Szczecin,
Młodzieżową Radą Miasta Lublin,
Parlamentem Młodzieży Wrocławia,
Młodzieżową Radą Miasta Gdańska,
i
Młodzieżową Radą Miasta Stołecznego Warszawy

~~ PREAMBUŁA ~~
Strony niniejszego porozumienia wyrażają chęć do podjęcia działań w celu urozmaicenia oraz udogodnienia życia
młodzieży zamieszkującej miasto Łódź, Szczecin, Lublin, Gdańsk, Wrocław oraz Miasto Stołeczne Warszawa. Głównymi celami
podjętej współpracy są: szerzenie idei demokracji i zachęcanie do podejmowania się inicjatyw z nią związanych, promocja
społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji młodzieży w życiu publicznym.

§1

Strony zobowiązują się do wzajemnego przekazywania sobie informacji w sprawie
podejmowanych przez siebie inicjatyw, działalności i projektów oraz przekazywania sobie
wszystkich uchwał poddawanych pod głosowania na sesjach.
Przekazywanie wyżej wymienionych podjętych uchwał i stanowisk będzie odbywało się za
pośrednictwem poczty elektronicznej na następujące adresy e-mail:

- Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi: mrm@uml.lodz.pl;
- Młodzieżowej Rady m. st. Warszawy: kontakt@mrm.warszawa.pl;
- Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin: mlodziezowarada@miasto.szczecin.pl;
- Młodzieżowej Rady Miasta Lublin: mrm@lublin.eu;
- Parlamentem Młodzieżowym Wrocławia: pmw@rada.wroc.pl;
- Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska: mlodzi.radni@mrmg.gdansk.gda.pl;

§2

Strony wyrażają chęć wspólnego opracowania i realizacji co najmniej jednego projektu
o dowolnej formie, którego celem będzie realizacja postulatów niniejszego listu intencyjnego.

§3

Strony ustalają, iż w sprawach dotyczących statusu instytucji młodzieżowych rad w Polsce
będą starały się wspólnie doprowadzić do powołania naczelnego organu decydującego
o sprawach związanych z młodzieżą z całego kraju.

Strony deklarują, że wzajemnie wyrażone opinie na temat statutowych działań,
organizowanych akcji i przeprowadzanych projektów, będą brane pod szczególną uwagę.

W kwestiach, które mogą dotyczyć młodych mieszkańców miast reprezentowanych przez
Strony

i

mających

zasięg

ponadregionalnym,

wojewódzkim,

ogólnokrajowym

albo

międzynarodowym, Strony zobowiązują się czynnie współpracować, starając się doprowadzić
do najkorzystniejszego rozwiązania dla podmiotów, które reprezentują.

§4

Strony zobowiązują się dążyć do bezspornej współpracy podczas realizacji postanowień
niniejszego porozumienia i innych przejawów kooperacji.

§5

Niniejsze Postanowienia wchodzą w życie z dniem zaakceptowania ich przez wszystkie Strony
i nie pociągają za sobą dla nich żadnych zobowiązań.

§6

Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w sześciu jednakowych egzemplarzach
i przekazane każdej ze Stron.
Kopie porozumienia przekazuje się Prezydentowi m. st. Warszawy, Prezydentowi Miasta
Szczecin, Prezydentowi Miasta Lublin, Prezydentowi Miasta Wrocław, Prezydentowi Miasta
Gdańsk oraz Prezydentowi Miasta Łodzi.
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